
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

20 DE SETEMBRE DE 2018 

 

 

FE D’ERRATES 

Segons es va acordar a la Junta Oberta del dia 20 de setembre, la data de la propera Junta serà 

el 22 d’octubre de 2018 i no el 18 com es va indicar a l’acta.  

 

 

Data: Dijous 20/9/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21 a 23h 

Número d’assistents: 16 

Anna Martí, Irma Muñoz, Dolores Repiso, Lola Lozano, Maria Vidal, Bàrbara Negre, Elena Corpas, 

Montse Soto, Mª José Fernandez, F. Xavier Cortés, Roser Rodríguez, Sandra Moyano, Núria 

Creus, Anna Canas, Irantzu Auzokoa i Mònica Puig. 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior  

2.- Pla de treball dels diferents grups de treball (GT) 

3.- Precs i preguntes 

 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

Aprovada per unanimitat 

 

2.- Pla de treball dels diferents grups de treball (GT) 

 

GT MENJADOR I LLEURE EDUCATIU 

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA 

• Selecció personal: per a aquest curs entrant hi ha renovacions dins del 

monitoratge, ja sigui per cobrir les jubilacions o les baixes voluntàries. 

Com a novetat, s’ha incorporat la Marta Cullell a l’equip de secretaria de l’AFA 

del temps de migdia. La seva figura agafa un caire pedagògic, donarà suport al 

nou projecte de lleure, col·laborarà en el seguiment dels alumnes amb 

necessitats especials i supervisarà la coordinació amb el claustre i la 

comunicació amb les famílies. 

El seu horari serà de 12 a 15h, excepte el dilluns, que hi serà a partir de les 9h. 

 

Cal informar que a 4t s’estan barrejant els grups també al menjador seguint la 

línia de l’escola, de cara al curs vinent.  

 

S’hi incorpora un monitor nou, l’Arnau, que farà Sports & fun, esports en anglès. 

 

Cant coral segueix com el curs passat, amb la Cristina. 

 



• Informacions inici curs: segons les recomanacions del Departament 

d’ensenyament per aconseguir un menú més equilibrat, s’ha modificat tot 

introduint nous aliments i altres aspectes que ens explicarà properament la 

Comissió de menjador. La reunió es programarà el mes d’octubre. 

 

• Estat Pinnova:  val a dir que el projecte segueix en marxa i segueix reajustant-

se. 

 

• Bibliopati: s’està proposant la possibilitat de poder treure contes i llibres de la 

biblioteca de l’escola al pati perquè els nens en puguin llegir en un ambient més 

relaxat. 

 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Estat final extraescolars curs 18-19: aquest curs hi ha hagut molta demanda i hi 

ha llista d’espera en alguna activitat. 

 

Informar que en l’activitat de ioga, s’hi han ajuntat les famílies apuntades de la 

nostra escola amb 2 famílies de l’Olivera. 

Les noves propostes d’extraescolars han tingut molta acceptació. 

L’activitat extraescolar d’anglès ha tingut menys acceptació que altres anys. 

 Els casals d’estiu també han tingut molt bona valoració i participació. 

 

GT APRENENTATGE 

• Participació Recerkids i científics en joc: ambdós projectes educatius, que tenen 

com a objectiu afavorir el pensament científic, es proposen als cursos de 5è i 6è 

des de la comissió al claustre o professorat interessat. 

 

• Participació Missió Alba: des de l’escola ens informen que hi han inscrit als 

grups de 6è. 

 

• Romanent diners famílies: es vota la proposta que el claustre va presentar al 

Consell Escolar per disposar del romanent de diners de les famílies en la 

construcció de 2 estructures als patis d’infantil i cicle inicial per usar-les tant en 

hora de pati, com en hora de psicomotricitat. 

Aquest projecte s’ha treballat durant el curs 2017/2018 per part dels mestres 

d’educació física recollint opinions del claustre i l’alumnat. 

Es vota el projecte i s’aprova amb el següent resultat: a favor, 10; en contra, 5; 

abstencions,1. 

Ara bé, l’AFA considera que es necessita disposar de 2 o 3 pressupostos més per 

decidir qui executarà l’obra. 

D’altra banda, tenint en compte el muntant del projecte, cal que Direcció esbrini 

si cal fer una licitació pública. Si es requereix fer-ne, l’AFA voldria formar part en 

la preparació de la licitació. 



 

 

 

GT MOVIMENTS 

• Canvi de responsables: La Maria V. ho deixa. La Loli la substituirà. La Mònica de 

moment continua, però voldria deixar-ho. La Kotxe anirà a la següent reunió i 

potser la substituirà. 

 

• L’Ajuntament té ja un esborrany de proposta d’organització de l’OMET.  

 

• Zonificació: l’Ajuntament farà una proposta de zonificació al Departament, però 

d’entrada la intenció és mantenir 2 zones amb una frontera més dinàmica que 

la d’ara. 

 

• Decret de menjadors: ja hi ha un esborrany on d’entrada no es preveu 

l’autogestió.  

 

• Projecte participatiu que es farà: carril bici per a totes les escoles 

COMISSIÓ MEDI AMBIENT 

• Estat del projecte NewTrend i l’estat de les obres: aquest estiu s’han canviat les 

finestres de l’edifici d’administració i les del gimnàs. També s’han posat les 

plaques fotovoltaiques. Manca fer el recobriment de les façanes: ja hi està 

assignat i s’anirà fent durant aquest trimestre. 

 

• Geofeed: s’estan fent cates per saber on es troba l’aigua geotermal. La idea és 

aprofitar aquesta aigua. 

 

 

GT COMUNICACIÓ 

• Actualització continguts: els continguts que volem que surtin divendres al 

PINewS cal que es tinguin abans de dimecres per poder redactar i corregir les 

notícies. Intentem facilitar que arribi la informació a GT Comunicació l’abans 

possible. 

 

• Preparació Assemblea AFA: dijous 8 de novembre de 2018. En la propera junta 

es parlarà i es prepararà l’assemblea. 

 

 

 

 

3.- Precs i preguntes 

• Cal que es compleixin amb els terminis per demanar els descomptes en el 

menjador. 



• Es demana quina és la participació en l’AFA a l’escola: 98% 

• Es qüestiona el fet de pagar 120€ de material a Educació infantil. Des de direcció 

s’està treballant i fent un balanç de despeses en cada cicle. 

• Es vol demanar que no posin pel·lícules animades a educació infantil quan plou, a 

l’hora del pati. 

• Cal que es controlin la sortida i entrada de camions i cotxes al recinte escolar a les 

hores de màxima afluència. 

• L’Ajuntament vindrà a explicar-nos el projecte del bosc del costat de l’escola.  

PROPERA JUNTA:  22 d’octubre 

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


